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B8-0318/2018
Az Európai Parlament állásfoglalása a Venezuelában és annak határain kialakult
migrációs válságról és humanitárius helyzetről
(2018/2770(RSP))
Az Európai Parlament,
–

tekintettel az Európai Parlament küldöttségének 2018. június 25. és 30. között
Kolumbiába és Brazília Venezuelával közös határszakaszára tett látogatására, valamint
az ottani venezuelai menekültek és migránsok helyzetére;

–

tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának 2018. június 22-i, Venezueláról szóló
jelentésére,

–

tekintettel az UNHCR venezuelaiak kiáramlásáról szóló, 2018. márciusi iránymutató
feljegyzésére,

–

tekintettel a curaçaói ombudsman 2018. júniusi, a menekültügyi politikáról szóló
jelentésére,

–

tekintettel az Európai Unió Tanácsának 2018. június 25-i határozatára, amelynek
értelmében 11 venezuelai tisztviselőt vettek fel a szankciós jegyzékbe,

–

tekintettel az ENSZ Közgyűlése által 2016. szeptember 19-én egyhangúlag elfogadott, a
menekültekről és a migránsokról szóló New York-i nyilatkozatra,

–

tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény 3.
cikkére,

–

tekintettel a Venezueláról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–

tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.

mivel a jelenlegi venezuelai humanitárius és gazdasági válság következtében példátlan
mértékű a migránsok és a tőke országból való kiáramlása;

B.

mivel a Venezuelával szomszédos országokban igen eltérő és a forrásoktól függően
változó a legálisan vagy irregulárisan ott tartózkodó venezuelai állampolgárok száma,
ám ez a szám mindenképpen rendkívül magas, függetlenül attól, hogy melyik forrást
vesszük figyelembe, és hogy melyik országról van szó;

C.

mivel a CIA világévkönyve (CIA World Fact Book) szerint 2017-ben Venezuela 1000
főre vetített nettó migrációs rátáját -1,2 főre becsülték;

D.

mivel a venezuelai migránsok érkezése súlyos kihívást jelent a szomszédos országok,
köztük európai legkülső régiók, például Aruba, Bonaire és Curaçao holland területek,
vagy akár Guadeloupe, Martinique és Guyana francia régiók számára a fogadás, a
tartózkodási engedélyekhez való hozzáférés és a munkaerőpiac tekintetében; mivel az
országot elhagyó venezuelai állampolgárok egyre nagyobb arányban választják
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célpontul Európát;
E.

mivel a curaçaói ombudsman legutóbbi, 2018. júniusi jelentése szerint sérti az emberi
jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményt az a jelenlegi politika,
amelynek értelmében kitoloncolják azokat a venezuelaiakat, akik hajón vagy
repülőgépen érkeznek Curaçaóba;

F.

mivel egy megfelelő menekültügyi, migrációs és befogadási politika olyan
intézkedéseket tesz szükségessé, amelyek előmozdítják az integrációt, a tartózkodási
engedélyekhez való hozzáférést, illetve a megfelelő fogadási körülményekhez, például
rövid távú elszállásoláshoz és hosszú távú lakhatáshoz, egészségügyi ellátáshoz és
oktatáshoz, valamint a munkaerőpiachoz való hozzáférést, nem csupán a határhoz
közeli területeken, hanem a fogadó országok városi területein is;

G.

mivel Spanyolország a harmadik helyen áll a legtöbb venezuelait befogadó országok
között; mivel a legfrissebb rendelkezésre álló adatok szerint Spanyolország 2017-ben
csupán 15 venezuelai állampolgárnak, vagyis a kérelmezők 1%-ának adott
menekültstátuszt; mivel Spanyolország 10 350 nemzetközi védelem iránti kérelmet
kapott venezuelai állampolgároktól, ám ezek 99%-át elutasította;

H.

mivel ugyanakkor Madrid az ingatlanokba és a vállalkozásokba befektető gazdag
venezuelaiak fő célpontjává válik;

I.

mivel az Európai Unió Tanácsa által a venezuelai tisztviselőkkel szembeni szankciókról
hozott határozatokat az országot elhagyó emberek számára biztosított gyors és egyszerű
vízum- és menekültügyi eljárásokkal kell kiegészíteni annak érdekében, hogy
biztonságosan el tudjanak jutni az európai területekre;

J.

mivel a jelenlegi hozzáállás és politika ellentétes az UNHCR venezuelaiak
kiáramlásáról szóló, 2018. márciusi iránymutató feljegyzésével, amely felszólítja a
tranzit- és célországokat, hogy biztosítsák a területükre való biztonságos és jogszerű
belépést a venezuelai állampolgárok számára, és folytassák a megfelelő és gyakorlatias
védelemorientált válaszintézkedések elfogadását;

K.

mivel széles körben tartanak attól, hogy a mindkét oldalról jövő konfrontáció gátolja
egy olyan stabilitást hozó megoldás elfogadását, amelyet az ország demokratikusan
legitimál, az EU pedig nem biztosítja a területére való biztonságos és jogszerű belépés
lehetőségét az országból menekülők számára;

1.

úgy véli, hogy Venezuela jövője a venezuelai nép kezében van, és hogy a jelenlegi
többszörös válságra megoldást találni, illetve a politikai stabilitást biztosítani, csak
békés tárgyalások útján lehet;

2.

felkéri az Európai Uniót, hogy erőteljese támogassa a Venezuelával szomszédos
országok arra irányuló erőfeszítéseit, hogy megfelelően fogadják a Venezuelából érkező
migránsokat és menekülteket, adja meg számukra a kért segítséget, és alakítson ki olyan
csatornákat, amelyek révén biztonságosan és jogszerűen eljuthatnak az EU-ba a
védelmet keresők;

3.

felhívja a figyelmet az Európai Unió Tanácsának azon határozatára, amelynek révén
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szankciókat szabtak ki venezuelai tisztviselőkre, miközben az uniós tagállamok közül a
venezuelai állampolgároktól a legtöbb menedékkérelmet kapó Spanyolország a
kérelmek 99%-át elutasítja; felkéri az EU-t és a tagállamokat, hogy késlekedés nélkül
hozzák összhangba külpolitikájukat a migrációs és menekültügyi politikájukkal;
4.

határozottan azt javasolja, hogy az Európai Unió próbáljon gondoskodni arról, hogy a
Venezuela szomszédságában található uniós szigetek hatóságai képesek legyenek méltó
körülményeket biztosítani a területükre érkező valamennyi venezuelainak;

5.

felszólítja mind a belföldi, mind a Venezuelán kívüli valamennyi szereplőt, hogy mérjék
fel az országban kialakult helyzetet, legyenek óvatosak és türelmesek, továbbá
tartózkodjanak az erőszakos és az erőszakra buzdító cselekedetektől, nem is beszélve a
katonai beavatkozásról, ami tovább destabilizálná és végső soron tönkretenné az
országot;

6.

ismét sürgeti, hogy minden békés eszközt felhasználva mozdítsák elő és alakítsák ki a
valóban tartós nemzeti párbeszédet, többek között minden érintett fél bevonásával
annak érdekében, hogy megegyezésen alapuló megoldást találjanak a Venezuelában
fennálló ellentétes érdekekre, és a bizalom szellemében oldják meg a közhatalom
különböző ágai közötti vitákat;

7.

határozottan azt szorgalmazza, hogy a politikai párbeszéd révén jussanak nemzeti
megállapodásra a helyzet stabilizálását szolgáló gazdaságpolitikáról;

8.

felhívja a Venezuelán kívüli politikai szereplőket, hogy ne használják fel az országban
fennálló helyzetet nemzeti politikai célokra;

9.

úgy véli, hogy Venezuela politikai és társadalmi stabilitása döntő tényező az egész régió
békéjének megőrzésében;

10.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a
Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a
tagállamok parlamentjeinek és kormányainak, Venezuela kormányának és hatóságainak,
valamint az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésnek.
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